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Prāga, 1. septembris — Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) izsludina 

#myEUspace konkursu. ES balvu konkurss ir paredzēts novatoriem un uzņēmējiem, kas ir gatavi 

izpētīt, izstrādāt un komercializēt inovatīvus risinājumus, kuros izmantoti ES kosmosa dati un 

pakalpojumi, pārsniedzot pašreizējo kosmosa lietojumu perspektīvu un integrējot un izmēģinot 

jaunas tehnoloģijas vietsaistītos pakalpojumos, viedā mobilitātē, viedajā lauksaimniecībā, 

ģeomātikā un — pirmo reizi — kvantu tehnoloģijās. 

 

Pamatojoties uz iepriekšējo konkursu panākumiem un paplašinot darbības jomu, Eiropas Savienības 

Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) šodien izsludina #myEUspace konkursu. Lielāka kosmosa 

datu un pakalpojumu pieejamība un mobilo un datošanas tehnoloģiju attīstība paplašina inovācijas 

iespējas, ļaujot izstrādāt vērienīgākus lietojumus, kuru pamatā ir Galileo precīzie pozicionēšanas dati 

apvienojumā ar Copernicus ģenerētajiem Zemes novērošanas datiem, vienlaikus izpētot jaunas 

iespējas, ko sniedz kvantu tehnoloģijas. 

 

#MyEUspace konkurss, kas ir daļa no Eiropas Komisijas iniciatīvas “Cassini”, ar balvu fondu 1 miljona 

eiro apmērā ir vērsts uz ES kosmosa datiem un pakalpojumiem un uz to, kā pakalpojumu integrācija 

un datu apvienošana ieviesīs dzīvē (un tirgū) progresīvus, kosmosā balstītus komerciālus risinājumus, 

kas spēj reaģēt uz jaunām sabiedrības vajadzībām un kalpot dažādām jomām, tostarp viedajai 

mobilitātei un lauksaimniecībai, ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam, viedām pilsētām, veselībai un 

atpūtai. Novatori no visām disciplīnām un tirgiem tiek aicināti izmantot ES Kosmosa programmas 

pakalpojumu un datu potenciālu, lai ieviestu risinājumus, kuru klāsts aptver gan mobilus, gan ar 

aparatūru saistītus lietojumus, piemēram, valkājamas ierīces, aktīvu pārvaldības izsekošanas 

risinājumus, dronus, robotiku u. c. 

 

“Pēdējos gados EUSPA ir izveidojusi spēcīgu kosmosa nozares jaunuzņēmumu un MVU ekosistēmu, 

kas ir avots jaunām idejām, piemēram, autonomiem joslu marķēšanas risinājumiem vai atmosfēras 

monitoringam ar droniem, un lielākā daļa no šiem uzņēmumiem patlaban izvērš darbību,” saka EUSPA 

izpilddirektors Rodrigo da Costa. “Ar tādām iniciatīvām kā #myEUspace konkurss mēs atbalstām 

kosmosa uzņēmējdarbību un sekmējam Savienības digitalizācijas centienus un vērienīgā Eiropas zaļā 

kursa īstenošanu," piebilst da Costa. 

 

#EUspace ir atvērts uzņēmējdarbībai 

 

Ar vairāk nekā 2 miljardiem Galileo iespējotu viedtālruņu un arvien ātrāku kosmosa tehnoloģiju 

ieviešanu citu ierīču klāstā (kā dažas no tām var minēt valkājamās ierīces, dronus, lietu internetu un 

robotiku), neviens tirgus segments un lietojuma joma nevar atļauties neintegrēt kosmosa datus un 

pakalpojumus savos nākamās paaudzes produktos un pakalpojumos. 

 

EUSPA izsludina #myEUspace konkursu — 

vairāk telpas ES inovācijai un uzņēmējiem 
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“EUSPA “MyGalileoSolution” konkurss ir ievērojami stimulējis mūsu produktu un palīdzējis mums atvērt 

jaunas durvis. Šādi konkursi ir lieliski piemēroti jaunuzņēmumiem. Dalība programmā 

“MyGalileoSolution” un uzvara tajā nodrošināja mūsu risinājumam lielāku pamanāmību, ekspertu 

atbalstu un finanšu līdzekļus, lai to izvērstu. Mūsu produkts ir autonoms autostāvvietu marķēšanas 

robots “10Lines”, un GNSS pozicionēšana mums ir ļoti svarīga. Mēs mudinām visus ES 

jaunuzņēmumus izmantot šo iespēju un pārcelt to uzņēmējdarbību nākamajā līmenī,” sacīja Janno 

Paas, 10Lines galvenais tehnoloģiju speciālists un 2020. gada MyGalileoSolution konkursa 2. virziena 

uzvarētājkomandas loceklis. 

 

#MyEUSpace ar vairāk nekā 50 balvām sastāv no diviem neatkarīgiem un paralēliem virzieniem, no 

kuriem katram ir mērķu un sasniedzamo rezultātu saraksts. 1. virzienam “No idejas līdz prototipam / 

klientu apzināšanai” mērķis ir pārvērst teorētisku ideju par produkta prototipu / beta versiju. 

2. virzienam “No prototipa līdz produktam / ienākšanai tirgū” mērķis ir attīstīt prototipu vai beta 

ideju par minimālo dzīvotspējīgo produktu (MVP). 

 

Konkursā aplūko risinājumus, kuros ES kosmosa datu un pakalpojumu izmantošana un integrācija var 

sniegt progresīvus panākumus šādās sešās tematiskās jomās: 

 

Move Me Smart: viedas mobilitātes risinājumi visos transporta veidos, lai uzlabotu efektivitāti un 

ilgtspēju un palielinātu drošību; 

Space Up My Life: patēriņa risinājumi, piemēram, mobilās lietotnes un jebkādi citi risinājumi, kuros 

kosmosa dati tiek izmantoti veselībai, spēlēm, sportam, atpūtai, tūrismam un ikdienas dzīvei; 

Our Green Planet: inovatīvi risinājumi vides problēmu risināšanai, ilgtspējīgai dzīvei, patēriņam un 

ražošanai; 

Map My World: inovatīvi mērniecības risinājumi ģeomātikas nākotnes veidošanai, lauku plānošanai un 

integrētām viedajām pilsētām; 

Farming by Satellite: tehnoloģiski risinājumi, lai pārvaldītu lauksaimnieciskās ražošanas dažādību, 

uzlabotu kultūraugu ražu, samazinātu ietekmi uz vidi un optimizētu pārtikas ķēdi; 

Dive in Quantum: inovatīvi risinājumi, kuros izmanto kvantu tehnoloģijas (datošana, detektēšana, 

simulācija, šifrēšana utt.), kas uzlabo kosmosa lejupējos lietojumus. 

 

 

Kā uzvarēt? 

 

Mērķtiecīgi jaunuzņēmēji, sērijveida inovatori, neatlaidīgi uzņēmēji var pieteikties šeit līdz 2021. gada 

15. novembrim (plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika). Idejas tiks izvērtētas attiecībā uz to atbilstību ES 

kosmosa jomai, to inovatīvo pieeju, tirgus potenciālu, to īstenojamību pašreizējo tehnoloģiju robežās 

un, visbeidzot, to operatīvo organizāciju. Konkurss paredz dažādas balvas un apbalvojumus dažādos 

konkursa posmos. 

 

Lai reģistrētos vai uzzinātu plašāku informāciju, aplūkojiet EUSPA tīmekļa vietni. 

 

Attēlu galerija ir pieejama šeit, lūdzu, kā atsauci norādiet © Eiropas Savienības Kosmosa 

programmas aģentūra (EUSPA). 

 

Šis paziņojums presei ir pieejams visās 24 ES valodās. 
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Par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA) 

 

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) sniedz drošus un aizsargātus Eiropas 

satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu 

komercializāciju un koordinē gaidāmo ES valdības satelītsakaru programmu GOVSATCOM. EUSPA ir 

atbildīga par visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības akreditāciju. Veicinot inovatīvas un 

konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES kosmosa kopienu, EUSPA 

palīdz īstenot Eiropas zaļo kursu un digitālo pāreju un garantēt Savienības un tās iedzīvotāju 

aizsardzību un drošību, vienlaikus stiprinot savu autonomiju un noturību. 

 

Plašāka informācija: 

 

Cristina Comunian 

EUSPA komunikācijas speciāliste 

Cristina.Comunian@euspa.europa.eu 

Tālr.: + 420 234 766 780 

Mobilais tālrunis: + 420 778 537 344 

Marie Ménard 

EUSPA komunikācijas speciāliste 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tālr.: + 420 237 766 627 

Mobilais tālrunis: + 420 602 619 776 
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